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Stimate Domnule Președinte, Stimată Doamnă Președintă, Stimată Doamnă Raportor, Stimați Deputați, Stimate 
Domnule Comisar,  

Ca fost deputat, știu foarte bine cât de aglomerată este această perioadă pentru Parlamentul European. Producția 
legislativă este acum la apogeu și, în plus, pe măsură ce se apropie următoarele alegeri europene, instituția 
dumneavoastră îndeplinește, de asemenea, și pe bună dreptate, rolul de forum la nivel înalt pentru dezbaterea 
viitorului Europei. 

Un motiv în plus pentru mine, în calitate de președinte al Curții de Conturi Europene, să vă mulțumesc pentru 
faptul că ați rezervat timpul necesar pentru dezbaterea raportului nostru anual.  

Am investit eforturi considerabile pentru a furniza evaluarea noastră cu privire la situația gestiunii financiare a UE 
în 2017. Aceasta va marca debutul procedurii de descărcare de gestiune, ultima care va fi derulată de actuala 
legislatură. 

Așa cum a fost cazul și pentru exercițiile anterioare, am ajuns la concluzia că, pentru exercițiul 2017, conturile UE 
prezintă o imagine corectă și fidelă a situației financiare a Uniunii. Ca și anul trecut, emitem o opinie cu rezerve, și 
nu o opinie contrară, cu privire la regularitatea plăților subiacente conturilor pentru 2017.  

Altfel spus, o parte considerabilă a cheltuielilor din 2017 pe care le-am auditat nu au fost afectate de un nivel 
semnificativ de eroare: mă refer aici la cheltuielile care se bazează pe drepturi la plată1, mai precis la programele 
în cadrul cărora beneficiarii primesc plata dacă îndeplinesc anumite condiții. Aceste cheltuieli bazate pe drepturi 
la plată au reprezentat mai mult de jumătate din totalitatea plăților efectuate din bugetul UE în 2017. 

Mai mult, nivelul cheltuielilor UE afectate de nereguli a continuat să scadă. Nivelul de eroare estimat pentru 
plățile efectuate în 2017 a fost de 2,4 %, în scădere față de nivelul de 3,1 % înregistrat în 2016 și față de nivelul de 
3,8 % din 2015. Aceasta arată că gestiunea financiară a UE se îndreaptă cu pași siguri în direcția cea bună – și 
meritul revine Comisiei pentru eforturile sale susținute, precum și statelor membre.  

Permiteți-mi așadar să vă prezint, ca exemplu pozitiv, concluzia noastră conform căreia plățile directe din cadrul 
Fondului european de garantare agricolă – care constituie o parte foarte mare din rubrica aferentă din cadrul 
financiar multianual – nu sunt afectate de un nivel semnificativ de eroare. 

Acestea fiind spuse, trebuie să precizez, de asemenea, că adesea există suficiente informații care ar fi permis 
prevenirea sau detectarea și corectarea unei părți considerabile din erorile pe care le-am detectat. Dacă aceste 
informații ar fi fost utilizate de Comisie și de autoritățile naționale, o parte chiar și mai mare din bugetul UE s-ar fi 
încadrat sub pragul nostru de semnificație, care este identic cu cel al Comisiei.  

Doamnelor și domnilor,  

A sosit momentul să mergem mai departe. Sistemele de gestiune și de control s-au ameliorat, ceea ce ne oferă 
prilejul de a utiliza aceste îmbunătățiri în cadrul auditurilor noastre. 

Pentru 2017, am desfășurat un exercițiu-pilot de aplicare a unei abordări modificate în domeniul coeziunii. 
Principala schimbare a fost aceea că am examinat și am reefectuat verificări și controale care au fost desfășurate 
anterior de entitățile responsabile de cheltuieli. Grație acestei abordări, urmărim să vă oferim, dumneavoastră, 

                                                           

1 Excluzând unele scheme de dezvoltare rurală. 
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deputaților în Parlament, informații de mai bună calitate de natură geografică și specifice diferitelor fonduri la 
nivelul de ansamblu al UE, într-o manieră eficace din punctul de vedere al costurilor.  

În anii viitori, avem intenția de a extinde acest proiect la alte domenii de cheltuieli, ori de câte ori vor fi întrunite 
condițiile necesare.  

[Stimate Domnule Președinte, Stimată Doamnă Președintă], am citit cu un interes deosebit sondajul 
Parlametru 2018 recent publicat. Bineînțeles, să constat o susținere atât de puternică pentru apartenența la UE și 
pentru moneda euro mă face să fiu optimist în privința viitorului. Dar sondajul indică și unele discrepanțe de 
amploare la nivelul susținerii, discrepanțe pe care trebuie să le remediem.  

Atât bugetul anual, cât și bugetul pe termen lung al UE sunt, prin definiție, instrumente distributive și luarea de 
decizii cu privire la acestea implică adesea complicații politice pentru unele state membre, care consideră că este 
posibil să fi ieșit în pierdere. Pentru noi, la Curtea de Conturi, este important să ne asigurăm că, indiferent de 
deciziile politice luate, cetățenii UE, din București până în Helsinki și până în Lisabona, pot constata cu proprii ochi 
și, astfel, pot avea încredere că fondurile UE au fost cheltuite nu numai corect, dar și cu chibzuință.  

Acest proces îl numim „audit al performanței” și vă pot spune că veți vedea un număr din ce în ce mai mare de 
astfel de audituri în lunile și în anii care vor veni. Numeroasele discuții pe care le port în cadrul instituției 
dumneavoastră și în capitalele naționale indică în mod constant Curții această direcție. 

Doamnelor și domnilor,  

Curtea a arătat că un număr de state membre întâmpină dificultăți în a utiliza în mod corespunzător resursele 
financiare puse la dispoziție de fondurile structurale și de investiții europene. Din această perspectivă, salutăm 
propunerea de către Comisie a unui număr de măsuri pentru următoarea perioadă financiară, care ar trebui să 
contribuie la o mai bună absorbție a fondurilor din domeniul coeziunii. În zilele următoare, vom publica avizul 
nostru detaliat cu privire la legislația relevantă.  

Totodată, bugetul UE continuă să se confrunte cu presiuni importante exercitate de cuantumul plăților angajate 
pentru anii viitori. Angajamentele bugetare restante vor crește și mai mult până la sfârșitul anului 2020. În opinia 
noastră, chestiunea acumulării tot mai multor angajamente restante trebuie să se numere printre prioritățile 
avute în vedere la planificarea următorului cadru financiar multianual.  

Doamnelor și domnilor,  

Bugetul total al UE nu reprezintă decât circa 1 % din venitul național brut al întregii UE.  

Astfel, deși este important ca bugetul UE să fie cheltuit cu eficacitate, trebuie să fim în același timp realiști cu 
privire la ce se poate obține cu banii care ne-au fost încredințați. UE nu poate spera să câștige sau să păstreze 
încrederea cetățenilor săi decât dacă îndeplinește așteptările pe care le creează.  

Haideți să le demonstrăm cetățenilor că putem să ne îndeplinim promisiunile și că putem face aceasta într-un 
mod eficient și cu un impact real. 

Vă mulțumesc pentru atenție. 


